
مراحل و مدارک مورد نیاز جهت تکمیل فرم ارتقاء و تبدیل وضعیت

مدارک مورد نیاز : 

در خواست استاد مربوطه به گروه  -

صورتجلسه  گروه +  نامه گروه  -

پایان نامه کارشناسی ارشد + رساله دکتری متقاضی -

تصویر صفحات شناسنامه + کارت ملی ( برابر اصل ) جهت پرونده تبدیل وضعیت  -

-  مدرک تحصیلی دکتری 

- اولین وآخرین حکم کارگزینی ( برابر اصل ) جهت پرونده تبدیل وضعیت 

- CD   شناسنامه ( فرم ها )  

مستندات الزم عنوان فعالیت
تکمیل فرم ماده یک ، کلیه مدارک ضمیمه شود به انضمام یک قطعه عکس 

ضمیمه یک نسخه"  بندهای ماده یک "  از شناسنامه علمی  -
ماده یک

( به انصمام یک نسخه تکمیل گزارش 

علمی ) صفحه اول گزارش علمی شناسنامه 
از آنجایی که ٣٠ امتیاز برای محاسبه کمی ماده ٢ الزم است . از ترمی که تدریس می کنید ٦ ترم 

گذشته را محاسبه و اگر امتیازات به ٣٠ رسید از پر کردن ترم های گذشته  دیگر خود داری فرمائید. 
ماده ٢:

بند ٢-٣
مقاالت نباید جز لیست نشریات نا معتبر باشد  -

اصل مقاله + تصویرکامل مقاله + تصویر روی جلد مجله + شناسنامه الکترونیک آن +  -
فهرست مندرجات + شماره کمیسیون وزارت علوم نشریه  سند پژوهشی مجله 

IF مجله ای که مقاله در آن چاپ شده است مشخص شود.  -
نام گذاری تصاویر و مستندات مطابق ردیف و ماده اختصاص داده شده به آن فعالیت درجداول  -
فرم ارتقا باشد : عنوان مثال : به مقاله در دریف اول جدول اشاره شده است . فایل مقاله مذکور 

با عنوان ماده ٣ بنده ٣-۱ ردیف ۱ نام گذاری شود. 
در فهرست مندرجات از عالمت   استفاده شود وی ا با برچسب صفحه یا صفحاتی که مقاله  -

را در بر می گیرد مشخص شود. 
در مواردی که مقاالت الکترونیکی است شناسنامه الکترونیکی + لینک سایت مربوطه را در  -

باالی مقاله منظور کنید. 
مقاالت نباید جز لیست نشریات نامعتبر باشد.  -
دربند مذکورفقط ٢ پذیرش قابل قبول است .  -

ماده ٣ :

بند ٣-١

نام گذاری تصاویر و مستندات مطابق ردیف و ماده اختصاص داده شده به آن فعالیت در جداول  -
فرم ارتقا باشد.

اصل مجله + تصویر کامل مقاله + تصویرروی جلد مجله + فهرست مندرجات  -
در فهرست مندرجات از عالمت استفاده شود و یا برچسب صفحه یه صفحاتی  که مقاله را  -

بند ٣-٢ مقاالت علمی – مروری و علمی 

ترویجی



دربر می گیرد مشخص شود. 
درمواردی که مقاالت الکترونیک است شناسنامه الکترونیکی + لینک سایت مربوطه را در  -

باالی مقاله منظور کنید. 
مقاالت نباید جز لیست نشریات نامعتبر باشد.  -

نام گذاری تصاویر و مستندات مطابق ردیف و ماده اختصاص داده شده به آن در فعالیت در  -
جداول فرم باشد. 

به ٣ مقاله بیشتر دریک مجموعه امتیاز داده نمی شود . -
اصل مقاله + تصویر کامل مقاله به همراه تصویری از صفحه عنوان مقاله منتشر شده در  -

مجالت یا نمایه شده درسایت های علمی 
- درفهرست مندرجات از عالمت     استفاده شود ویا با برچسب صفحه یا صفحاتی که چکیده 

سمینار را در برمی گیرد مشخص شود. 
- اگر به صورت   CD می باشد از مقاله مذکور پرینت گرفته شود. 

- درجدول خالصه مقاالت به ترتیب یکدیدگر قرار گیردو مقاالت کامل به همین ترتیب .

بند٣-٤و٣-٥  مقاالت همایش

مقاالتی که از رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد استخراج شده است  -
مقاله مذکور ضمیمه وروی آن شماره گذاری شود.  -

بند ٣-٦

تصویر قرار داد ، گواهی خاتمه طرح ، تاییدیه شورای پژوهشی دانشگاه  -
یک نسخه از طرح پژوهشی  -

- طرح در صورتی امتیار داده می شود که نامه پایان طرح داشته باشد. 

بند٣-٨

نامه های هزینه گرنت ضمیمه شود ( فرم مذکور تکمیل شود. )  - بند ٣-١٠
نامه ارزیابی فعالیتهای پژوهشی ( طرح ) ضمیمه شود  - بند ٣-١٣ -

- اصل + تصویر شناسنامه و جلد کتاب + فهرست دو برگ از محتوای کتاب منابع و مآخذ  -
اگر چنانچه کتاب تجدید چاپ شده نامه تجدید چاپ ضمیمه شود.  -

-

بند ٣-١٤

مستندات و نامه های داوری به ترتیب در فرم ضمیمه شماره گذاری شود.  - بند ٣-١٥ و٣-١٦
- کپی صورتجلسات دفاع پایان نامه و رساله 

راهنما و مشاور جدا از هم ضمیمه شود -
طبق ترتیب در فرم ضمیمه و شماره گذاری شود.  -

بند ٣-١٧

اصل کتاب + تصویر شناسنامه وجلد کتاب + فهرست دو برگ از محتوای کتاب ، منابع ومآخذ  - بند ٣-٢٠
کلیه مدارک و مستندات  -

یک نسخه از مجوز معاونت پژوهشی دانشگاه  -
ماده ٤ :

بند٤-٢ و ٤-٣
اگر چنانچه مستندات یا گواهی از مسئول باال و مجوز دانشگاه داشته باشند امتیاز داده می شود.  - بند ٤-٤

گواهی از مسئول دانشکده یا دانشگاه + گزارش علمی و محتوایی  - بند ٤-٥
کلیه مستندات ضمیمه شود.  - بند ٤-٧

نامه از مدیر مسئول یا سردبیر مربوطه مبتنی بر عضویت در هیات تحریریه مجالت  - بند ٤-١١ :
گواهی مستندات در خصوص شرکت در همایش ( گواهی شرکت در کنفرانس یا همایش از  -

مسئول باالتر ) 
بند ٤-١٢

نامه از دانشگاه  - بند ٤-١٤-٤-١٥
توجه : 

کلیه صفحات شناسنامه باید دارای امضاء متقاضی و مدیر گروه ( امضا اصل ) باشد ( مطابق با فرم ) در صورت عدم امضاء  -
عــتودت داده می شود.

کلیه مستندات شامل : مقاله ها ، کتاب ها ، طرح های پژوهشی و گواهیهای ثبت اختراع ؛ داوری وغیره ... به ترتیب تایپ شده  -
در فرم شماره گذاری و ضمیمه شود. 



نام گذاری کلیه مستندات ( اصل + کپی ) مطابق ردیف و ماده های اختصاص داده شده به آن فعالیت در جداول فرم ارتقاء و تبدیل  -
وضعیت باشد. 

در زمان تحویل به دانشکده کلیه مدارک کامل باشد و از قرار دادان مدارک و مستندات پس از بررسی در دانشکده معذور می  -
باشیم .

ارسال فایل کامل WORD آن به دفتر دانشکده (تهران )  -
- در صورت بودن نواقص پرونده عودت داده می شود./  

 


